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Seksuaalivalinta on parinvalintaa ja kilpailua paritteluisø. Kilpailu voi olla suoraa tai v2ililliståi. Parinvalinta voi perustua
joko geneettisiin tai v¿ilittömün etuihin. Jälkelåüsiä hoiøvilla kaloilla parinvalinta perusûru usein j?ilkelåiisten

selviytymiseen. Usealla jälkekelåüsiä hoiøvalla kalalla naaras valitsee puolisokseen koiraan, jolla on pesässåüin valmiiksi
munia. Ridleyn hypoteesin mukaan munat osoittaisivat koiraan olevan hyvä jälkelåüshoitaja ja sen, etlä koiras on
pariutunut aiemminkin.

T¿issä työssä tutkin munien merkitystZi hiemtokon parinvalintaan. Testasin kokeellisesti Ridleyn hypoteesia sekä
m¿astossa, että akvaariossa. Merest2i tehdyin havainnoin tutkin lisåiksi, miten koiras muutti va¡tiointia munamåüiråin
kasvaessa ja miten naaras valitsi suhteessa munamlüirään. Toiseksi tutkin miten munien ikä vaikutti naaraiden valintaan.
Pyrin myös huomioimaan ympåiristötekijöiden, kuten llimpxitilan vaikutuksen parinvalintaan.

Hietatokko on meri-ja murtovesissä elävä pohjakala. Koiraat hoiøvat jåilkeläisiä. Ne rakentavat pes¿in

simpukankuoren tai sopivan kiven alle. Tv?irminnessä, pesäpaikoista on pulaa ja niistä on kova kilpailu.
Akvaariokokeiden kalat pyydeniin poikasnuotalla. Munavalintakokeessa naaras sai valiø pariufumattoman tyhjän

pes¿in haltijan ja pariutuneen munapesän haltijan väliltä. "Huono hoitaja"- kokeessa naaras sai valitå kahden pariutuneen
yksilön v?ililtä, joista toisen munapesä oli vaihdetû¡ tyhj¿i¿in pes¿i¿in. Maasokokeissa asetin lisääntymispaikalle pesälaatoja,
jotka hieatokot asuttival MerkiSin päivittäin ylös lämEitilan, munamäärät, kalojen pituudet ja seuasin käyttäytymistä.
Tein myös pesyemanipulointeja, joissa puolitin pesyeen munamåüi¡än, poistin munat kokonaan tai annoin munien olla
ftonrollit). Manipulointien tarkoitus oli n¡tkia, miten munien poisto vaikuttaa koi¡aiden menestykseen luonnossa.

Munavalinakokeessa naaras valitsi yhtä usein tyhjZin pesåin kuin munapesän. "Huono hoitaja"-kokeessa naar:¡s
valitsi munapesåin haltijan. Maastokokeiden n¡lokset tukivat akvaariokokeiden tuloksia. lvfaastosta sain myös seuraavia
tuloksia: Koi¡aan kliyttäytyminen rüppui pes¿issä olevasta munamZilirästä. Kutu ja kosinta tapahtuivat pienellä
munamääråillä. Vartiointi tapahnri isolla munamäär¿illä. Naa¡aatkutivat nuoriin pesyeisiin useammin kuin vanhoihin. Kun
lämpötila nousi ja lisåi:intymiskausi eteni, tZiyttyivät pesät yh?i nopeammin munist¿- Nuoalla pyydetyt yksilOt olivat
merkisevtisti pienempiål kuin pesivät ytsilör Maastotytin alussa suu¡ten koiraiden lisåiäntymismenestys oli parempi kuin
pienten koiraiden, mutta lislilintymiskauden edetessä ero kavenn¡i.

Munavalinø-koe ja sitit h¡kevat maas¡otulokset osoittivat, että naaraat eivät suosi munapesiä, kun vaihtoehtona on
pariunrmaton koiras, jonka pesä on tyhjä. Pesåissåi olevista munista ja yhdestit aiemmasta pa¡iunrmisesø ei ollut koiraalle
selvää hyötyä Testâttu hypoteesi ei siæn pitånyt paikkâânsa. Tutkittavan populaation pesivåit koiraat ovat hyvin
kilpailukyþisiä, ja miklili ne ovat onnisn¡neet valloiüamaan pesäpaikan, jota ne ovat kyenneet puolustarnaan, on llimä jo
hyvä valinøkriæeri. Toinen akvaa¡iokoe osoitti, että naaras voi æhdli valinnan kahden mä¡irrityllä tavalla erilaisen koiraan
vlilillä. Munien poistosta oli haittaa pariutuneelle koi¡aalle. Naaraalle munien tuhoutuminen saattaa osoittaa huonoa
jåilkel2üsten hoitoa Kokeessa koiraan laaur ja pesåin laatu olivat kuitenkin satunnaistetût. Muilla tavoin parempi koiras
saattoi asut[aa pesZiä, joka oli tuhoutunut Siten valinnan kriteerinä on voinut olla myös pesäpaikan laatu, joka osoittautui
hyvZiksi vain toisella yksilöllä. Pesäpaikan tärkeyllli tukee se, etfä meressä koi¡as usein hylkäsi tuhoutuneen pes2in.

Akvaariossa koiraalla ei ollut juuri mahdolhsuutta hankkia uutta pes¿iä. Maastohavainnot viittasivat myös kilpailun
vähenemiseen lisääntymiskauden kuluessa- Pesåissä olevan munamâärän kasvu lZimpötilan ja lisääntymiskauden edetessä

selittyi osittain munatuotânnon nopeutumisella lämpritilan noustessa. Kauden lopussa pesätilasta oli ilmeisesti pulaa, mikå
saattoi myös lisätä pesien munamääråiä. Korkea lZimpötila osaltaan saattaa selir2üi pienten koiraiden paremman

menestyksen kauden lopussa. Parinvalinta saattoi muuttua satunnaiseksi kauden loppua kohden. Kuitenkin ennen kauden
loppua pesän sisältö näytti vaikuüâvan parinvalintaan. Munamlüirä näytti vaikuttavan parinvalintaan. Tulos ei ole
ristiriidassa munavalintakokeen kanssa, koska munam¿i¿üät, joiø naaraat suosivat meressä olivat suurempia kuin kokeessa

olleet munamåüirät. Koiras kosii ja parittelee pienellä munam2üiräll¿i. T¿ist¿i on naaraalle hyöty?i, koska kudun seuraus on
munamåüiråin kasvu pesässåi ja suurempi panostus jåilkellüsten hoitoon. Munien ik?i vaikutti myös naaraan valinøan.
Pesinn2in edetessä koiraan kunto voi heiketil Koi¡as on myös saattanut våilttää pariutumista turvatakseen vanhan pesyeen

selviytymisen.
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